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Meditation for børn 2 Trine Lund Kj\u00e6r Hent PDF Det er vigtig at forstå, hvorfor vandet skal bruges til at
rense følelserne. Vandet udgør 60 – 70 % af den fysiske krop. Derudover ved vi som bekendt, at mennesket

rækker meget længere ud i sit energifelt og også her er der vand, små vandpartikler, luftfugtighed og
vanddampe. Dette vand er en nødvendighed for, at vores energier kan flyde frit, eller at energierne kan

bevæge sig rundt i energisystemet. Vores følelser hjælper os med at mærke, alt hvad der befinder sig omkring
os. Vi mærker hvis en dårlig energi sendes mod os. Det skaber små vibrationer i vores system, der enten føles
som et tryk i mellemgulvet, en klump i halsen eller en svien øverst i næsen, der får tårerne til at presse sig

frem i øjnene. Denne vibration kan også sætte gang i vores tankestrøm, der kæmper for at finde en forklaring,
en løsning eller en udvej på det ubehag der mærkes. Du kan via meditationerne i bog 2 lære at skærme dig
mod ubehaget, lære at beskytte dig mod negativitet og i stedet lære, at fylde dit energifelt med lys og

kærlighed. Har du og dit barn brug for dette så vil bog 2 måske være noget for jer.
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